Działania Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2009/2010.
W ramach „Dnia Kota” zorganizowano chrzest wychowawców klas pierwszych, który był
wstępem do witania pierwszaków. Wychowawcy mieli za zadanie rozpoznać uczniów swojej
klasy, zdawali test wiedzy o szkole, brali udział w konkursie szybkiego jedzenia.
Na przełomie września i października odbył się kiermasz podręczników szkolnych, w tym
roku po raz pierwszy przeprowadzono sprzedaŜ bezpośrednią (uczniowie sprzedawali ksiąŜki
między sobą)
Z okazji Dnia Nauczyciela samorząd przygotował podziękowania dla nauczycieli.
Na zaproszenie uczniów z koncertem wystąpił nauczyciel naszej szkoły pan Krzysztof Gałka.
W szkole odbyły się Andrzejki przygotowane przez klasę 2 chot. Uczniowie wróŜyli,
przepowiadali przyszłość i rozdawali drobne prezenty ufundowane przez samorząd.
Z okazji Mikołajek kaŜdy uczeń otrzymał słodycze sfinansowane przez Radę Rodziców.

W ciągu semestru przeprowadzono dwie akcje charytatywne:
Sprzedawaliśmy cegiełki w formie mini kalendarzy na rzecz osób niewidomych
i niepełnosprawnych „pomóŜ i ty” z której dochód przeznaczony został dla chorego studenta.
Udało nam się zebrać 90zł.
W związku ze srogą zimą zebraliśmy fundusze na potrzeby schroniska dla zwierząt, do
którego przekazaliśmy dar w postaci worków z karmą
W styczniu ogłoszono wybory do samorządu i rozpoczęto kampanię wyborczą na nowego
przewodniczącego.
Akcja krwiodawstwa

Dnia 02.02.2010 juŜ po raz trzeci uczniowie naszej szkoły oddawali krew. W tym roku padł
szkolny rekord. Zgłosiło się 61 chętnych, zakwalifikowano 52 osoby, które oddały łącznie
26,460 ml krwi
Dziękujemy!!!

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Miesiące styczeń i luty przebiegały pod hasłem wyborów do Samorządu Uczniowskiego.
Zgłoszono cztery osoby.
Karolina Szmidt 1 ahot
Marek Olszewski 1 bhot
Ladislav Stancik 2 ahot
Marcin Maszka 3 ahot
Po 3-tygodnowej kampanii na apelu szkolnym kandydaci prezentowali swoje programy
i pomysły, oraz odpowiadali na zadawane pytania.
Dotychczasowy przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Wojtek Pieczka podziękował
wszystkim za współpracę.

Ach Ŝal się Ŝegnać. Dziękujemy Wojciechu!

Komisja skrutacyjna dnia 09.02.2010r przeprowadziła głosowanie i ogłosiła wyniki
wyborów:
Oddanych głosów 398
WaŜnych głosów 389
NiewaŜnych głosów 9
Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Marcin Maszka
zastępcą został Ladislav Stancik 44 głosy.

317 głosów,

